Уважаеми бенефициенти,
Във връзка с постъпили въпроси относно отчитането на индикаторите за брой
изследователи, измерени в еквивалент на пълно работно време, и за да се гарантира
прилагането на еднакъв подход от всички бенефициенти, УО дава следната информация.
При отчитането на индикаторите за брой изследователи, измерени в еквивалент на пълно
работно време, следва да се спазват следните общи правила:
 Индикаторите за брой изследователи, измерени в еквивалент на пълно работно време
(ЕПРВ), се отчитат и верифицират за текущата календарна година. Стойностите
за всяка календарна година се натрупват и така след края на проекта се получава
окончателната стойност.
 При подаването на ПОД през текущата година се попълва Приложение № 10.3, в
което се записват данните за изследователите, работещи или работили по проекта от
01.01. до съответната отчетна дата. Въз основа на представената подкрепяща
документация УО верифицира текущата стойност на индикаторите, при
необходимост променя представеното Приложение № 10.3 и го изпраща до
бенефициента за информация и съобразяване с извършените промени. След изтичане
на календарната година бенефициентът представя попълнено Приложение № 10.3, в
което се записват данните за изследователите, работещи или работили по проекта от
01.01. до 31.12. на съответната година. Въз основа на представената подкрепяща
документация УО верифицира окончателната стойност на индикаторите за
изминалата календарна година и ги отразява в ИСУН 2020.
А. Отчитане на индикатора „Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти,
измерен в еквивалент на пълно работно време“
При попълване на работен лист 1 на Приложение № 10.3 за индикатора „Брой нови
изследователи в подпомогнатите субекти, измерен в еквивалент на пълно работно време“,
се вземат предвид работните места, за които едновременно са изпълнени следните
условия:
А.1. Създадени са за изпълнение на научно-изследователски дейности;
А.2. Създадени са в резултат от дейностите по изпълнение на проекта или от
приключване на изпълнението на проекта;
А.3. Заети са, т.е. има сключени нови трудови договори с изследователи.
Изследователи, които са заети в научната организация бенефициент или партньор
преди датата на стартиране на проекта и изпълняват научно-изследователски задачи

по проекта въз основа на допълнително споразумение по чл. 119 от КТ, не се вземат
предвид при отчитане на индикатора;
А.4. Водят до увеличаване на общия брой на работните места за извършване на
научноизследователска дейност в организацията, т.е. новите изследователи не са
назначени на незаети щатни места за изследователи към датата на стартиране на
проекта.
В общия случай индикаторът е обвързан с допълнителното щатно разписание, създадено
за изпълнението на научната програма на проекта. При изпълняване на горепосочените
условия А.1-А.4 е възможно да бъдат отчетени и работни места, създадени по други
проекти, или съществуваща щатна бройка за персонал с помощни функции да бъде
трансформирана в щатна бройка за изследовател и да бъде отчетена като изпълнение на
индикатора.
След изтичане на календарната година бенефициентът подава през модул
„Кореспонденция“ на ИСУН 2020 или прикачва към следващия ПОД, ако той е подаден до
31 януари на новата година, следните документи:
 Попълнен работен лист 1 на Приложение № 10.3 с данни за изследователите,
работили за проекта, в периода от 01.01. до 31.12. на отминалата календарна
година.
 Обяснителна записка и документи, които доказват увеличаването на общия

брой на работните места за извършване на научноизследователска дейност в
организацията, постигнато в резултат на изпълнението на проекта (допълнително
щатно разписание, създадено за изпълнението на научната програма на проекта;
назначаване на изследователи за работа по проекта на щатни места за
изследователи, създадени по други проекти; преобразуване на съществуващи
щатни бройки за помощен персонал в щатни бройки за изследователи; заповеди;
справки и т.н.). В случай че документите вече са приложени към предишен ПОД,
не е необходимо да бъдат добавяни към обяснителната записка, а само да се
реферира към тях.
Б. Отчитане на индикатора „Брой изследователи, работещи в подобрени
инфраструктурни обекти за научни изследвания, измерен в еквивалент на пълно
работно време“
При попълване на работен лист 2 на Приложение № 10.3 за индикатора „Брой
изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания,
измерен в еквивалент на пълно работно време“, се вземат предвид работните места, за
които едновременно са изпълнени следните условия:
Б.1. Работните места са в инфраструктури за научни изследвания, които (i)
директно изпълняват научноизследователски дейности и (ii) са пряко повлияни от

проекта (т.е. работните места са създадени в юридическите лица – бенефициенти по
проекта и учените използват новата научноизследователска инфраструктура по
проекта);
Б.2. Заети са, т.е. има сключени трудови договори с изследователи.
В общия случай индикаторът се получава като сума от:
1. Работни места, отчетени при индикатор А, които са създадени за работа само с
подобрената по проекта научна инфраструктура (отчита се цялото работно
време на изследователя);
2. Работни места, отчетени при индикатор А, при които само част от работното
време е определено за работа с подобрената по проекта научна инфраструктура
(времето за работа с подобрената научна инфраструктура се отчита в зависимост
от записите за съответния изследовател в Седмичните дневници на подобрената
научна инфраструктура);
3. Съществуващи работни места, които не са отчетени при индикатор А, при
които част от работното време на изследователите е свързано с използването на
подобрената по проекта научна инфраструктура (времето за работа с
подобрената научна инфраструктура се отчита в зависимост от записите за
съответния изследовател в Седмичните дневници на подобрената научна
инфраструктура).
4. Докторантски места, при които докторантите използват подобрената по
проекта научна инфраструктура при изпълнение на изследователските задачи
от техните индивидуални планове (времето за работа с подобрената научна
инфраструктура се отчита в зависимост от записите за съответния докторант в
Седмичните дневници на подобрената научна инфраструктура).
След изтичане на календарната година бенефициентът подава през модул
„Кореспонденция“ на ИСУН 2020 или прикачва към следващия ПОД, ако той е подаден до
31 януари на новата година, следните документи:
 Попълнен работен лист 2 на Приложение № 10.3 с данни за изследователите,
работили с подобрената по проекта научна инфраструктура, в периода от 01.01.
до 31.12. на отминалата календарна година.
 Обяснителна записка и документи, които доказват работата на
изследователите с подобрената по проекта научно-изследователска
инфраструктура (длъжности характеристики на новоназначени изследователи
за работа само с подобрената научна инфраструктура; извадки от Седмичните
дневници на подобрената научна инфраструктура за изследователи, които
работят частично с тази инфраструктура; заповеди; справки и т.н.). В случай че

документите вече са приложени към предишен ПОД, не е необходимо да бъдат
добавяни към обяснителната записка.
Пример за изчисляване на заетостта в ЕПРВ в случаите, когато изследователят
използва подобрената инфраструктура само през част от работното си време (вариант
2 и 3 от посочените по-горе):
Отчетен период: 01.01.2020 – 31.12.2020 г.
Дата, на която подобрената инфраструктура е въведена в експлоатация и започват да
се попълват Седмични дневници за нейното използване: 01.09.2020 г.
Ако времето за работа с подобрената инфраструктура е регламентирано (записано е в
трудовия договор, заповед или друг документ) или е едно и също за всеки работен ден
съгласно Седмичните дневници за работа с подобрената инфраструктура, тогава тази
стойност се записва в колона C, „Работно време (часове на ден)“ на Приложение № 10.3.
В колона D, „Начало на изпълнението на ТД“, на Приложение № 10.3 се записва 01.09.2020
В колона E, „Край на изпълнението на ТД“, на Приложение № 10.3 се записва 31.12.2020
В колона F, „Продължителност на ТД (в месеци, за календарната година)“ на Приложение
№ 10.3 се записва 4,0
В колона G, „Брой изследователи (измерено в ЕПРВ)“ на Приложение № 10.3 се получава
изчислената стойност за индикатора
Ако времето за работа с подобрената инфраструктура не е регламентирано и отчетеното
време на ден за работа с инфраструктурата е различно, се извършва изчисляване на
индикатора по следния начин:
Време за работа на изследователя с подобрената инфраструктура съгласно извадка от
Седмичните дневници: 160 часа
Средногодишен брой на отработените часове съгласно чл. 68а от Регламент (ЕС) №
1303/2013 – 1 720 реално отработени часа за 1 година
Изчисляване на заетостта, измерена в ЕПРВ:
160 отчетени часа / 1 720 часа на година = 0,09
В колона G на Приложение № 10.3 се записва изчислената стойност за индикатора 0,09
Прилагаме Приложение № 10.3, в което е въведена и описаната изчислителна процедура.

